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Ágrip 

Sumarið 2013 gaf Námsmatsstofnun úr TRAS skráningarlistann sem samstarfshópur 

þýddi og staðfærði úr norsku. TRAS (Tilig Registrering Av Språk)sem mætti nefna 

snemmtæka skráningu á máli, hefur einnig verið nefndur athugun á máli í daglegu 

starfi. Með því að nýta TRAS geta leikskólakennarar athugað, skráð og fylgst með 

málþroska leikskólabarna frá tveggja ára aldri. Við það að svara spurningum fást við-

mið til að meta hvort þörf sé á að grípa til úrræða. Íslenskar og erlendar rannsóknir 

benda til þess að tengsl séu á milli málþroska á leikskólaaldri og lestrargetu í grunn-

skóla. Áríðandi er að athuga og fylgjast með málþroska leikskólabarna. Niðurstöður 

norskra rannsókna benda til þess að TRAS nýstist við að finna leikskólabörn sem 

þurfa á frekari örvun að halda. 

 Í þessari ritgerð er fjallað um fræðilega hluta málþroska leikskólabarna og bent á 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í daglegu starfi. Leitast er við að svara spurningu 

með hvaða hætti kerfisbundin skráning á málþroska tveggja til fimm ára barna með 

TRAS, geti stuðlað að markvissri íhlutun leikskólakennara. Sagt er frá innleiðingu 

TRAS á Íslandi og niðurstöðum forrannsóknar sem gerð var í tengslum við hana. 

Fjallað er um norskar rannsóknir og sagt frá niðurstöðum þriggja lokaverkefna á 

meistarastigi þar sem athugað var m.a. notkun TRAS og viðhorf leikskólakennara til 

þess. 
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Myndaskrá 

Mynd 1. Tras hringurinn eins og hann er á skráningareyðublaðinu. Á ysta hringnum 

eru lituð svæði sem skipta TRAS hringnum eftir málþáttum um félagsfærni, 

málnotkun og formgerð málsins. Aldursbil eru auðkennd á þremur gulum örmum. 

Fyllt er inní reitina eftir fyrirmælum. ................................................................... 23 

Mynd 2. Skipting svara við fullyrðingunni TRAS er góð leið til að fylgjast með 

framvindu í málþroska barns. 76% merkja við fimm sem er hæst og 24% merkja við 

fjóra. .................................................................................................................. 30 

Mynd 3. . Skipting svara við fullyrðingunni TRAS er gagnlegt til að nota í 

foreldraviðtölum. ............................................................................................... 31 

Mynd 4. Skipting svara við fullyrðingunni TRAS eflir faglega umræðu innan deildar.

........................................................................................................................... 31 

Mynd 5. Skipting á svörum vegna fullyrðingarinnar TRAS er myndrænt og auðvelt 

að sjá á hvaða þáttum eru frávik. ........................................................................ 32 

Mynd 6. Skipting svara við opinni spurningu um hvaða tæki voru notuð á undan 

TRAS, til að skima hvort barn væri með frávik á einhverjum þáttum? Hægt var að 

tilgreina fleira ein eitt atriði í svari. ..................................................................... 33 

Mynd 7. Í töflu sjö eru öll svörin við opinni spurningu „hafa áherslur með 

vinnu/þjálfun eða athugun á deild breyst eftir tilkomu TRAS, ef svo er þá hvernig?

........................................................................................................................... 34 
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Töfluskrá 

Tafla 1. Félagsfærni. Hér eru niðurstöður skráninga við spurningum um 

samleik/félagsfærni, tjáskipti/samskipti og athygli/einbeitingu. Talan vinstra 

megin við skástrik sýnir fjölda barna með fulla getu en hægra megin við skástrik 

börn með frávik. ................................................................................................. 27 

Tafla 2. Málnotkun. Hér eru niðurstöður skráningar á málskilningi og málvitund. 

Talan vinstra megin við skástrik sýnir fjölda barna með fulla getu en hægra megin 

við skástrik börn með frávik. ............................................................................... 28 

Tafla 3. Formgerð málsins. Hér eru niðurstöður skráningar á framburði, orðaforða 

og setningamyndun. Talan vinstra megin við skástrik sýnir fjölda barna með fulla 

getu en hægra megin við skástrik börn með frávik. ............................................. 29 
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Formáli 

Hugmyndin að verkefni mínu varð til um líkt leyti og ég ákvað að fara aftur í skóla. Ég 

hafði í starfi mínu sem sérkennslufulltrúi í sérfræðiþjónustu sveitarfélags tekið þátt í 

verkefni um innleiðingu og þýðingu á norskum skráningarlista TRAS (Tidlig 

Registrering Av Språk). Þrátt fyrir að ákveðinn endir hafi verið í tengslum við að efnið 

var gefið út á Íslandi þá fannst mér að það vantaði nánari umfjöllun um 

framkvæmdina. Því var það mjög ánægjulegt fyrir mig að leiðbeinandi minn Sigurður 

Konráðsson veitti samþykki sitt fyrir verkefninu. Ég þakka honum hér með. Ég vil 

einnig nota tækifærið og þakka Ingibjörgu Símonardóttur, Hrafnhildi Karlsdóttur, 

Margréti Tryggvadóttur og Hólmfríði Árnadóttur sem unnu að innleiðingunni með 

mér, fyrir gott samstarf. Fjölskyldu minni þakka ég fyrir allan stuðninginn sem þau 

hafa ávallt veitt mér. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Í ritgerðinni er fjallað um TRAS (Tidlig Registrering Av Språk) sem nefnt hefur verið 

athugun á máli í daglegu starfi leikskólabarna. TRAS efnið var þróað í samstarfi 

sérfræðinga og fræðimanna í Noregi og kom fyrst út 2003. Sú útgáfa af listanum er 

til umfjöllunar hér. Með TRAS er málþroski leikskólabarna á aldrinum tveggja til 

fimm ára athugaður og skráður á sérstakt skráningareyðublað. Árið 2009 hófst 

samstarf hóps á Íslandi um þýðingu og staðfærslu TRAS skráningarlistans. Í 

hópnum voru sérkennsluráðgjafar, talmeinafræðingar og sérkennari. Ellefu 

leikskólar í Hafnarfirði og á Suðurlandi tóku þátt í forrannsókn við þýðingu og 

innleiðingu á listanum. Verkefni þeirra var að skrá málþroska barna á aldrinum 

tveggja til fimm ára tvisvar sinnum með sex mánaða millibili og leggja mat á 

þýðingu spurninganna. 

Fjallað er um þróun málþroska ungra barna og mikilvægi fyrir nám í grunnskóla. 

Frá 2008 leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastig. Algengt er að barn hefji 

leikskólagöngu við tveggja ára aldur. Leikurinn er hornsteinn í öllu leikskólastarfi og 

lögð er áhersla á að leikurinn sé nýtur sem aðalnámsleið barna. 

Málþroski er grunnur að námi í og  íslenskum og erlendum rannsóknum hefur 

verið sýnt fram á tengsl orðaforða, hljóðkerfisþátta og málskilnings við 

frammistöðu í lestri í grunnskóla. Í skýrslu frá Mennta og menningarmálaráðuneyti 

frá 2012 er gerð úttekt á stöðu mála tengdum börnum með tal og 

málþroskaröskun. Fram kemur að verulega megi bæta hvernig staðið er að 

málaflokknum. Verulegar líkur eru á að börn á leikskólaaldri séu vangreind og að 

börnin sem eru slökust dragist aftur úr. Hætta er á að þessi börn lendi í 

námsörðugleikum í grunnskóla. Brýnt er að tileinka sér hugmyndafræði 

snemmtækrar íhlutunar en það eru ákveðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar. 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort að málörvun og úrræði tengd henni 

verði markviss ef leikskólakennarar fylgjast með og skrá málþroska tveggja til fimm 

ára barna með skráningarlistanum TRAS. Leiðir skráning af þessu tagi til þess að 

betur sé fylgst með þróun málþroska hjá börnum? Telja leikskólakennarar sig með-

vitaðri um málþroska ef málþroski leikskólabarna er athugaður og skráður með 
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TRAS? Hjálpar skráningin með TRAS í því að meta hvenær þörf er á aðstoð 

sérfræðinga? Rannsóknarspurningin snýr að því með hvaða hætti kerfisbundin 

skráning á málþroska tveggja til fimm ára barna eftir skráningarlistanum TRAS 

stuðlar að markvissari íhlutun leikskólakennara. 

Fjallað er um reynslu Norðmanna af að nota TRAS efnið en töluvert hefur verið 

fjallað um TRAS í verkefnum á meistarastigi við háskóla í Noregi. Einnig verður sagt 

frá umfjöllun og gagnrýni á TRAS. Niðurstöður norskra rannsókna benda til þess að 

TRAS henti til skráningar á málþroska leikskólabarna. Þá benda niðurstöður einnig til 

þess að leikskólakennarar bæti þekkingu sína á þróun málþroska. Þó benda 

rannsóknir til þess að notkun á TRAS leiði til aukinnar faglegrar umræðu í leikskólum 

og bæti þekkingu leikskólakennara á því hvaða úrræði hægt er að grípa til. 

2 Um leikskóla á Íslandi 

2.1 Fyrsta skólastigið 

Fyrstu ár, í ævi barna, eru mikilvæg og á þeim árum vaxa þau og þroskast. Það er 

áríðandi að á þessu aldursskeiði búi börn við þroskavænlegt og örvandi umhverfi. Á 

Íslandi eru aðstæður barna almennt taldar góðar. Hér ríkir friður, börn búa að jafnaði 

hjá foreldrum sínum, öðru eða báðum, þau ganga í skóla og heilsugæsla er góð. 

Réttindi barna eru virt en Ísland er eitt þeirra landa sem hefur lögfest Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna en í honum segir meðal annars í 29. grein um markmið 

menntunar: 

Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi [...]. 

Leikskólar eru reknir af sveitarfélögum eða aðilum sem gert hafa þjónustusamning 

við þau. Frá árinu 1994 hefur leikskólinn verið skilgreindur sem fyrsta skólastigið af 

yfirvöldum. (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Samkvæmt yfirliti frá Hagstofunni voru 

19.615 börn í leikskóla í desember árið 2012 (sótt 15.12.2013) en í þessari tölu eru 

sex ára börn ekki talin með og því má ætla að heildarfjöldi leikskólabarna sé heldur 

meiri. Á fyrsta skólastiginu tileinka börn sér margvíslega, nýja hæfni og er þar lagður 
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grunnur að færni barna sem grunn- og framhaldsskólar byggja á. Fræðimenn hafa í 

rannsóknum sýnt fram á mikilvægi máls á fyrsta æviskeiðinu fyrir framvindu náms á 

síðari skólastigum. (Frost, 2005, Trawick-Smith, 2010, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, 

Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011). 

2.2 Hlutverk leikskólakennara 

Hlutverk leikskólakennara er mikilvægt sem sá aðili í leikskólanum sem ber ábyrgð 

gagnvart lögum. Í aðalnámskrá fyrir leikskóla segir: „Leikskólakennari á að vera 

leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla 

þekkingu.“ (Aðalnámskrá 2011). Það fylgir því mikil ábyrgð að skapa örvandi og 

þroskavænlegt umhverfi fyrir börn. Í lögum um leikskóla (90/2008) segir um megin-

markmið uppeldis og kennslu í I. kafla: 

 a. að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,  

 b. að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

Ef grunur vaknar um að barn þurfi meiri málörvun er leikskólakennari sá aðili sem 

þarf að geta lagt mat á og rökstutt með faglegum hætti, þörf fyrir örvun; leiðbeint 

um hvaða málþætti þurfi að vinna með, hvaða úrræði eigi að nýta, hvaða leið sé 

vænlegust til árangurs og hvort vísa þurfi barni í athugun hjá sérfræðingi eins og 

talmeinafræðingi, háls-nef og eyrnalækni eða sálfræðingi. Í kafla um mat á námi í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að mikilvægt er að viðhafa fjölbreytta 

skráningu á upplýsingum um börnin „upplýsingarnar eru notaðar til að styðja nám og 

velferð barna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra.“ 

Leikskólakennari þarf að koma vel undirbúinn í viðtal við foreldra þegar grunur 

hefur vaknað um að barn þurfi á auknum stuðningi að halda. Þar stendur einnig 

„Litið er á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars 

starfsfólks leikskóla.“ (Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 31-46). Foreldrar þekkja hvað 

börn þeirra geta og eiga að taka virkan þátt í að móta áætlanir sem vinna á eftir og 

velja úrræði. Samvinna leikskóla, leikskólakennara og annarra sérfræðinga er ávísun 

á góðan árangur í námi leikskólabarna. Með samvinnu þessara aðila, þar sem allir 

eru jafnir, er líklegra að betur gangi að fylgja eftir áætlunum og að markmið sem 

stefnt er að, náist. 
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2.3 Þjálfun eða leikur 

Leikurinn hefur verið í hávegum hafður og gjarnan lýst sem einum af hornsteinum 

leikskólans. Lögð hefur verið áhersla á gildi leiksins sem leið fyrir barnið að auka 

færni og getu til að læra og öðlast nýja þekkingu. Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 

stendur I. kafli 2. gr. „[...] Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi 

þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta.“ Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir 

að leikur sé meginnámsleið barna. Áhersla er á að leikurinn sé á forsendum barnsins 

og að það hafi leiðandi hlutverk í honum. Hlutverk fullorðinna er að vera til stuðnings 

þannig að leikurinn þróist áfram og fái það rými sem hann þarf í leikskólastarfinu. 

3 Snemmtæk íhlutun og málþroski barna 

Hugtakið snemmtæk íhlutun er notað í yngri barna kennslu og vísar til þess þegar 

brugðist er fljótt við ef grunur vaknar um frávik í þroska leikskólabarna. En það er 

ekki nóg að bregðast einungis fljótt við. Mælt er með því að fylgt sé ákveðnum 

leiðum til að íhlutun verði sem árangursríkust. Í grein eftir Tryggva Sigurðsson (2008) 

kemur fram að til að ná sem bestum árangri, með snemmtækri íhlutun, hafi í 

rannsóknum verið sýnt fram á mikilvægi þess að: 

 að hefja íhlutun eins snemma og auðið er  

 að íhlutun eigi sér stað í nánu samstarfi við foreldra barnsins  

 sá sem veitir íhlutun þarf að hafa þekkingu á erfiðleikum þeirra barna sem 

íhlutunin beinist að og aðferðum til íhlutunar  

 að íhlutun sem [...] á sér stað við sem eðlilegastar aðstæður [… ] er líklegri til 

að skila betri árangri. 

(Þroskahömlun barna, 2008. Bls. 122-123). 

Samkvæmt þessu er það mikilvægt að vera í góðri samvinnu við foreldra. Góð 

fagþekking þeirra sem sinna barninu sé fyrir hendi og að barnið fái þjónustu þar 

sem það dvelur flesta daga eins og t.d. í leikskóla. 
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3.1 Þróun málþroska ungra barna 

Maðurinn er félagsvera og samskipti við aðra eru hverri manneskju mikilvæg. Til þess 

að geta átt jákvæð og ánægjuleg samskipti við aðra þarf hver og einn að tileinka sér 

færni sem snýr að tungumálinu og félagslegri færni. Á fyrstu árum ævi sinnar tekur 

barn út mikinn þroska. Heilinn er það líffæri sem þroskast mikið á þessum árum 

einkum á fyrsta æviári barns. Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að hafa áhrif á þroska 

og þróun heilans þar til barn hefur náð sex til átta ára aldri (Trawick – Smith, 2010. 

bls. 117 - 118). Með rannsóknum hefur verið sýnt fram á að í vinstra heilahveli eru 

málstöðvar sem við nýtum okkur þegar við tölum. Það hefur einnig verið sýnt fram á 

ákveðið næmiskeið þessara stöðva og að það þarf að örva þær á tilteknu tímaskeiði 

svo máltakan gangi eðlilega fyrir sig. Lagður er grunnur að þeirri færni frá því barn 

fæðist. (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013. bls. 115-116). 

Því hefur verið haldið fram að málþroski sé ein af forsendum einstaklinga til að 

geta tileinkað sér nýja þekkingu. Á milli einstakra barna, sem eru á sama aldurs-

skeiði, getur verið munur í þroska sem engu að síður er innan eðlilegra marka. Til að 

barn geti nýtt sér málið til að afla nýrrar þekkingar og til að eiga samskipti við aðra 

þarf málskilningur, tjáning og hlustun að þroskast.  

Kenning málvísindamannsins Noam Chomsky um eðli tungumáls og hvernig börn 

tileinka sér málið hefur haft mikil áhrif en hugmyndir hans um hæfileika mannsins 

þóttu byltingarkenndar þegar þær komu fram. Þær hafa síðan þá haft mikil áhrif á 

skoðanir manna og rannsóknir á máltöku barna. Meðal annars hafa kenningar hans 

haft þau áhrif að „málvísindi tengjast sálfræði meira en áður.“ (Höskuldur Þráinsson, 

bls. 58). Kenning Chomsky um algildismálfræði snýst í stuttu máli um að maðurinn 

fæðist með innibyggða hæfileika til máls sem eru óháðir öðrum vitsmunum. Börn 

fara í gegnum ákveðin stig þegar þau tileinka sér mál, þau fylgja sínum eigin reglum 

um málfræði sem smátt og smátt nálgast málfræðireglur fullorðinna. Sem dæmi um 

það má nefna beygingar sagna og orðaröðun þegar barn byrjar að mynda setningar. 

Þessir meðfæddu eiginleikar þarfnast örvunar svo að þeir þroskist til fullnustu. Fái 

barn ekki þessa örvun er talið að hæfnin til að læra málið fari forgörðum. Eftir þetta 
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æviskeið er hægt að læra ný tungumál en ekki af sömu færni eins og ef um móður-

mál er að ræða. (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). (Bls. 115—121). 

3.2 Um málumhverfi barna í leikskólum 

Árið 2011 kom út skýrsla á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (MMR) 

um málumhverfi barna í leikskólum. Höfundar skýrslunnar Anna Þorbjörg Ingólfs-

dóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir völdu tíu leikskóla af öllu landinu með tilliti til 

starfs með börnum á sviði málörvunar og lestrarnáms og fóru á vegum ráðuneytisins 

í leikskólana til að leggja mat á starf þeirra. 

Við val á leikskólum, sem fjallað var um í skýrslunni, var þess gætt að fram kæmi 

mismunandi sýn leikskólanna og mismunandi leiðir sem þeir höfðu valið til að vinna 

eftir við málörvun. Kannaðar voru áherslur í starfi skólanna, hvaða leiðir höfðu verið 

valdar til málörvunar og lestarhvetjandi umhverfis. Þeir þættir sem fjallað er um í 

skýrslunni eru: hlustun og hljóðkerfisvitund, máltjáning og frásagnir, orðaforði og 

málskilningur, barnabækur og söngur, bókstafir, ritun og sögugerð. Þá er foreldra-

samstarf og samstarf við grunnskóla einnig til umfjöllunar í skýrslunni. (Skýrsla MMR, 

2011. Bls. 2) 

Samkvæmt niðurstöðum skýrsluhöfunda er lögð rík áhersla á málörvun og unnið 

framúrskarandi starf í þeim leikskólum sem til skoðunar voru. Fram kom í skýrslunni 

að yfirleitt eru ákveðnar stundir ætlaðar fyrir málörvun í leikskólunum og algengast 

að þær séu fyrir elstu árganga þeirra. Leikskólakennari skipuleggur og stjórnar því 

hvað gert er í stundunum. Þær eru markvissar og tengdar lestrarnámi. Misjafnt er 

eftir leikskólum hvernig rætt er um þessar stundir. Í sumum leikskólum var talað um 

lestrarkennslu en í öðrum leikskólum vildu leikskólakennarar ekki tala um lestrar-

kennslu þó að verið væri að leggja inn stafi. Lítið var um að málörvun færi fram þar 

sem barnið hafði frumkvæði eða réði ferðinni og í sumum leikskólum var litið á nám 

og leik sem aðskilda þætti. (Skýrsla MMR 2011, bls. 38) 

Þegar niðurstöður skýrslunnar eru skoðaðar vekur eftirtekt að málörvunar-

stundirnar er markvissar þar sem leikskólakennari stýrir kennslunni. Höfundar telja 

að tækifæri sem nýtast til samtals og örvunar í málrækt, þar sem barnið er við dag-

lega iðju, séu vannýtt. Í skýrslunni er bent á að leggja megi meiri áherslu á málörvun 
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yfir allan daginn þar sem barnið er í leik með félögum sínum. Frumkvæði barnsins og 

áhugi sé nýttur til að leita að nýrri þekkingu. Að barnið fái tækifæri til að hafa áhrif á 

hvaða málefni unnið er með í málörvunarstundunum. Skýrsluhöfundar benda á, að 

málörvun þurfi að fara fram í öllu starfi leikskólans og til að hún verði markviss þurfi 

leikskólakennari að hafa tækifæri til undirbúnings. (Skýrsla MMR. 2011. Bls. 38). 

Eitt af leiðarljósum í Aðalnámskrá leikskóla er „í leikskóla á að nýta þau tækifæri 

sem gefast í daglegum samskiptum til að efla íslenska málvitund þar sem börn læra 

ný orð og hugtök og þróa tungumálið.“ (bls. 34). Það vekur einnig athygli hve lítið 

rými leikurinn færi í málörvunarstundum og að litið er á nám og leik sem aðskilda 

hluti. Það hefur lengi verið lögð rík áhersla á leikinn í leikskólum og talið að ein 

árangurs- ríkasta leið fyrir börn til að tileinka sér nýja færni og þekkingu sé í gegnum 

leikinn. Í þeim kafla Aðalnámskrár fyrir leikskóla þar sem fjallað er um leik og nám er 

rætt um leikinn sem „[...] órjúfanlegan þátt bernskuáranna og þungamiðja leikskóla-

starfsins. (bls. 37). 

Árið 2004 birti Jóhanna Einarsdóttir niðurstöður úr rannsókn um kennslu ungra 

barna. Markmið rannsóknarinnar var að kanna aðferðir kennara í kennslu barna á 

mótum skólastiga leik- og grunnskóla. Rannsóknin var eigindleg og í úrtakinu voru 

tveir leikskólar og tveir grunnskólar. Niðurstaða rannsóknarinnar er, að það er til-

hneiging hjá leikskólum að taka upp starfsaðferðir grunnskólastigsins og að nýttar 

séu aðferðir, stýrðar kennslu, þar sem kennarinn ræður för (bls. 74). 

Í grein Önnu Þ. Ingólfsdóttur (2011) um leik og læsi í leikskólum nefnir hún sem 

hugsanlega skýringu á notkun kennsluaðferða grunnskólans í leikskólum, geti að 

einhverju leyti verið vegna þess „að leikskólakennarar hafa ekki fengið neina kennslu 

í námi sínu um lestrarkennslu í leikskólum sem miðuð er við hugmyndafræðina um 

leik sem uppsprettu náms.“ (bls. 6). Af þessu má draga þá ályktun að endurskoða 

megi áherslur í námi leikskólakennara til að koma betur á móts við aðal námsleið 

barna sbr. Lög um leikskóla (90/2008) og Aðalnámskrá (2011). 

3.3 Íslenskar rannsóknir á málþroska 

Samkvæmt langtímarannsókn á forspárgildi athugana á málþroska hefur verið sýnt 

fram á að tengsl eru á milli málþroskamælinga við fimm ára aldur og árangurs í 
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samræmdum prófum í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011). Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru í samræmi við erlendar rannsóknir þar sem sýnt hefur verið 

fram á tengsl milli orðaforða barna á leikskólaaldri og frammistöðu í lestri við sextán 

ára aldur. (Frost o.fl., 2005). 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir kynntu árið 

2009, í riti um rannsóknir í félagsvísindum, niðurstöður rannsóknar á málþroska, 

sjálfstjórn og læsi fjögurra og sex ára íslenskra barna. Framkvæmd rannsóknarinnar 

er í þremur hlutum og er um að ræða niðurstöður úr fyrsta hluta hennar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var m.a. að kanna málþroska og þróun málnotkunar en einnig var 

kannað hvort ákveðnar hliðar félagsþroska, stjórn eigin hegðunar, athygli og 

hugsunar tengist, eða hafi forspárgildi um læsisþróun og námsframvindu í grunn-

skóla. Fyrstu niðurstöður benda til þess að svo sé. Það er í samræmi við erlendar 

rannsóknir þar sem sýnt hefur verið fram á þessi tengsl. Það kemur einnig fram í 

niðurstöðum hjá Hrafnhildi o.fl. að marktæk fylgni er á milli orðaforða og menntunar 

móður. (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2009). 

Fróðlegt er að hafa þessar niðurstöður í huga þegar skoðuð er eldri rannsókn frá 

1984 þar sem Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson 

rannsökuðu framburð og myndun fleirtölu meðal 200 íslenskra barna, fjögra og sex 

ára. Í rannsókninni voru börn frá fimm stöðum á landinu athuguð þegar þau voru 

fjögra ára og þeim fylgt eftir og prófuð aftur við sex ára aldur. Í niðurstöðum kom 

fram að nokkuð vantaði upp á, við fjögra ára aldur, væru börnin farin að búa sér til 

reglur við myndun fleirtölu. Þau notuðu eintölumyndir óbreyttar í fleirtölu, þau 

notuðu –ar endingar, áttu auðvelt með beygingu þegar fleirtölumyndin var fólgin í 

hljóðbreytingu s.s. blað–blöð en áttu erfiðara með óreglulega myndun fleirtölu við 

orð eins og mús-mýs. Þótti eftirtektarvert hve mikil breyting varð á getu barnanna á 

tímabilinu þriggja og hálfs og fjögra og hálfs árs. Þegar niðurstöður í myndun fleirtölu 

voru skoðaðar hafði aldur, búseta og skólaganga móður marktæk áhrif á frammi-

stöðu barna við fjögra ára aldur. (Indriði Gíslason o.fl., 1986) Í báðum rannsóknunum 

kemur fram mikilvægi hlutverks mæðra í þróun máls hjá börnum. Rannsóknirnar 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur o. fl. frá 2009 og Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. frá 2011, sýna 
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hve brýnt það er að fylgst sé á markvissan hátt með málþáttum hjá börnum á leik-

skólaaldri. 

3.4 Skýrsla um stöðu barna með málþroskaröskun 

Á vegum Rannsóknarstofu um þroska, mál og læsi var 2012 unnin skýrsla fyrir MMR 

um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun. Skýrslan var gerð af 

Hrafnhildi Ragnarsdóttur verkefnisstjóra, Jóhönnu Einarsdóttur, Mörtu Gall Jörgen-

sen og Þóru Sæunni Úlfsdóttur. Í skýrslunni er m.a. fjallað um börn sem hafa fengið 

greiningu vegna mats á málþroska, hvaða þjónusta og úrræði eru í boði, hvenær fer 

athugun fram, hver ber ábyrgð á málefnum tengdum börnum með tal–og mál-

þroskaröskun. Hvort ríki og sveitarfélög vinni saman að því að tryggja nauðsynlega 

þjónustu fyrir þessi börn og ungmenni. 

Í skýrslunni koma fram áhugaverðar upplýsingar um stöðu mála hjá þeim hópi 

barna sem þarfnast aðstoðar vegna málþroskavanda. Fram kemur að börn með 

málþroskafrávik eigi lagalegan rétt á þjónustu en að málaflokkurinn tilheyri tveimur 

ráðuneytum og bæði ríki og sveitarfélög beri ábyrgð á að veita þjónustu. Ekki eru 

nægilega skýrar reglur um hver ber ábyrgð á hverju. (Bls. 54). Þetta fyrirkomulag 

hlýtur að gera það erfiðaðar um vik fyrir foreldra að leita réttar síns fyrir hönd barna 

sinna. Þeir sem bera ábyrgð á að safna saman gögnum og upplýsingum um þennan 

málaflokk, virðast ekki hafa sinnt því lögbundna hlutverki. „Á Íslandi eru engar 

opinberar tölulegar upplýsingar til um fjölda barna sem greinast með þessi frávik og 

ógjörningur er að fá upplýsingar um hópinn í heild.“ (Bls. 8). Skýrsluhöfundar benda 

á að víða erlendis séu um 15% leikskólabarna sem hafi þörf fyrir þjónustu vegna 

raskana í máli eða tali. „Allt bendir til þess að málþroskafrávik séu vangreind hjá 

börnum á leikskólaaldri.“ (Bls. 54). 

Undirstöðuþættir í lestri eru fimm orðaforði, lesskilningur, hljóðkerfis–og 

hljóðavitund, umskráning og lesfimi (National reading panel, 2000). Í leikskólum er 

algengt að HLJÓM – 2 prófið sé notað en það kannar hljóðkerfis og málvitund barna. 

Það er bara einn þáttur sem sýnt hefur verið fram á að sé undirstöðuþáttur í lestri. 

Ekki hefur verið kannað á sambærilegan hátt hvort börn á leikskólaaldri eru í áhættu 
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vegna lélegs orðaforða og málskilnings. (Bls. 10). Bæði íslenskar og erlendar rann-

sóknir hafa sýnt fram á að hægt er að finna börn í áhættu strax á leikskólaaldri. 

(Frost o.fl., 2005, Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2009, Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 

2011). Með markvissum úrræðum í tengslum við þá málþætti sem vinna þarf með á 

að vera hægt að draga úr erfiðleikum barna sem eiga í mestu vanda. „Mikil hætta er 

á því að slökustu börnin eigi í erfiðleikum með að læra að lesa í upphafi skólagöngu 

og dragist sífellt meira aftur úr jafnöldrum þegar á líður – bæði í umskráningu og 

lesskilningi.“ (Bls. 19) Þau börn sem eru í áhættu fyrir lestraröðugleika þurfa sértæka 

þjálfun. Leggja þarf áherslu á að nýta hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar um 

markvissa örvun fagfólks sem hefur staðgóða þekkingu á málþroska og undirbúning 

fyrir lestur. (bls. 10 - 19). 

4 Skráningarlistinn TRAS 

Skráningarlistinn Tidlig Registrering Av Språk (TRAS)1er þróaður í Noregi og var fyrst 

gefinn 2003 sem skráningareyðublað og handbók. Það er sú útgáfa á skráningar-

listanum sem er til umfjöllunar hér. Einnig hefur verið gefin út mappa sem hefur að 

geyma hugmyndir að úrræðum í tengslum við hvern málþátt. Á íslensku mætti þýða 

norska heitið sem snemmtæka skráningu á máli. TRAS listinn hefur verið þýddur og 

gefinn út á sænsku, dönsku, grænlensku, færeysku, samísku og íslensku. Árið 2011 

kom út endurskoðuð útgáfa handbókarinnar og skráningarlistans. Í útgáfunni frá 

2011 er lögð meiri áhersla á athugun á máli í daglegum samskiptum (Observasjon av 

språk í daglig samspil).  

TRAS er unninn í samstarfi sérfræðinga og fræðimanna við Háskólana í Stavanger 

(Universitetet i Stavanger, lesesenteret og Det humanistiske fakultet) og Osló 

(Universitetet i Oslo) og sérfræðistofnana á sviði lestarfræða (Bredtvet kompetanse-

senter og Statped Vest). Ástæða fyrir gerð TRAS var, að höfundar þess voru beðnir 

um að útbúa efni til að leggja mat á málþroskavanda barna á leikskólaaldri fyrir 

leikskólakennara. Reynsla Norðmanna á þeim tíma var að oft voru börn komin á 

                                                      

Leikskólakennarar í Noregi búa að einna mestri reynslu í notkun efnisins. Það er mikið notað í 
Noregi. Haustið 2013 var skipulagt námskeið um TRAS fyrir allt starfsfólk leikskóla sveitarfélagsins 
Osló. (Klepstad Færevaag, munnleg heimild, 27.08.2013). 
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miðstig grunnskóla, þegar greindur var alvarlegur námsvandi sem mátti rekja til 

erfiðleika í lestri. Oft var vandinn orðinn verulegur og þörf á mikilli sérkennslu. Færa 

má rök fyrir því að það sé í þágu barna með málþroskavanda að þeim sé mætt með 

viðeigandi úrræði strax á leikskólastigi, því eflaust er full seint að finna börn í vanda 

og grípa til sértækra úrræða þegar þau eru komin í grunnskóla. Mikilvægt er að 

greina vanda þeirra sem hætta er á að komi til með að eiga við lestrarörðugleika að 

etja og með viðeigandi úrræðum má draga úr erfiðleikum þeirra við að tileinka sér 

lestur. 

Höfundar TRAS hófu að kanna hvernig staðið var að því að leggja mat á mál og 

málþróun barna í leikskólum. Í ljós kom að meðal leikskólakennara ríkti mikill áhugi, 

en jafnframt óöryggi, um hvað væri eðlilegur málþroski, hvenær ástæða væri til að 

grípa til úrræða eða hvenær óska ætti eftir frekari athugun hjá sérfræðingi. Lítill hluti 

leikskólakennara skráði á einhvern hátt þróun máls hjá börnunum og framkvæmd 

þeirrar skráningar var afar mismunandi. 

Í kjölfar könnunarinnar voru athugaðar leiðir til að styrkja leikskólakennara við að 

fylgjast með eðlilegri framvindu málþroska barna. Frammistaða barna getur verið 

misjöfn eftir því í hvaða aðstæðum þau eru; einnig getur dagsform þeirra verið 

mismunandi. Ákveðið var að útbúa efni fyrir leikskólakennara, sem gerði þeim kleift 

að athuga og skrá þróun máls hjá leikskólabörnum yfir lengri tíma, þar sem fylgst er 

með börnum í daglegum athöfnum við mismunandi aðstæður. TRAS skráning er 

byggð upp þannig að leikskólakennarar geta á kerfisbundinn hátt lagt mat á mál-

þroska barna út frá skilgreindum viðmiðum. Leikskólakennarar geta þannig séð hvort 

grípa þarf til úrræða vegna ákveðinna málþátta. Á þann hátt er unnið fyrirbyggjandi 

starf með það í huga að koma í veg fyrir lestrarerfiðleika á grunnskólastigi. Einnig 

getur TRAS listinn veitt vísbendingar um það hvort ástæða sé til að leita eftir aðstoð 

annarra sérfræðinga. (Espenakk, 2011. Bls. 9—10). 

4.1 TRAS – athugun á málþroska í daglegu starfi 

Höfundar TRAS vísa í kenningar Vygotskys um að barnið fæðist sem félagsvera með 

ákveðna eiginleika sem þroskast og þróast í gagnvirkum samskiptum við umhverfi 

sitt. (Mooney, 2000. Bls.83) Barnið notar málið til að forma og móta hugsun sína, til 
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að finna lausn á því sem það þarf að takast á við og í samskiptum við jafnaldra í leik. 

Samruni athafna og máls hefur þýðingarmikil áhrif á þróun greindar og vitsmuna-

þroska. (Vygotsky, 1978. Bls. 24—26). Barnið á í gagnvirkum samskiptum og það er 

hlutverk hins fullorðna að sjá til þess að umhverfið sé hvetjandi og örvandi fyrir 

þroska barnsins. Hjálpa barninu að finna lausnir á því sem það er að kljást við, en án 

þess að segja því hvernig hlutirnir eigi að vera. 

Skráning með TRAS felur í sér að fylgst er með barni, í mismunandi aðstæðum, um 

tíma við sína daglegu iðju. Tilgangurinn er að leikskólakennarar og fagfólk í leikskóla 

geti á kerfisbundinn hátt fylgst með og skráð þróun málþroska barns. Í skráningar-

ferlinu svara leikskólakennarar almennum spurningum sem lúta að málþroska og 

félagsfærni. Skráð er á skráningareyðublað og þannig fást viðmið um hvort þróun 

máls telst eðlileg. Hvort setja þurfi af stað úrræði, gera frekari athugun með mats-

listum eða kalla eftir mati sérfræðings svo sem talmeinafræðings, háls-nef og eyrna-

læknis eða sálfræðings. 

Skráningarlistanum er skipt eftir aldri í þrjú aldursbil; tveggja til þriggja ára, þriggja 

til fjögra ára og fjögra til fimm ára. Hann skiptist í þrjú færnisvið sem greinast síðan í 

átta þætti. 

Færnisviðin eru  

 Samleikur / félagsfærni, tjáskipti / samskipti og athygli / einbeiting. 

 Málskilningur og málvitund. 

 Framburður, orðaforði og setningamyndun. 

Gert er ráð fyrir að fyrsta skráning fari fram þegar barnið er rúmlega tveggja ára og 

síðan á sex mánaða fresti þar til það nær fimm ára aldri. Sama eyðublað er notað 

allan tímann. Þegar skráning fer fram er lögð áhersla á að allar aðstæður séu sem 

eðlilegastar og barnið verði ekki vart við að skráning fari fram. Sá sem skráir svarar 

spurningum og merkir inná skráningareyðublað eftir fyrirmælum. Listinn er þannig 

uppbyggður að það er ekkert eitt rétt svar við spurningum heldur lögð áhersla á 

samspil, gagnvirkni og samtal við skráningu. Sömu spurningar gilda fyrir drengi og 

stúlkur og ekki er um beina fyrirlögn að ræða. Skráð er á kerfisbundinn hátt miðað 

við aldur barns og hvaða þátt verið er að skoða. Leikskólakennari eða annar 
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uppeldismenntaður fagaðili ber ábyrgð á skráningu. Mælt er með því að tveir aðilar 

komi að skráningunni. Ekkert í fyrirmælum segir til um að það séu alltaf sömu aðilar 

sem skrái á eyðublaðið. Gerð er krafa um að farið sé á námskeið áður en listinn er 

tekinn í notkun. Lögð er áhersla á samvinnu við foreldra og að þeir fái upplýsingar 

um skráninguna áður en hún hefst. (Espenakk, 2011. Bls. 11). 

4.2 TRAS – skráningarlisti og handbók 

Handbókin er leiðbeinandi fyrir hvaða atriði skal hafa í huga við skráningu. Þar er 

fjallað um hvern málþátt og hverja spurningu á skráningareyðublaðinu. Við spurning-

unum er ekki gert ráð fyrir einu réttu svari heldur er það skrásetjara að meta og 

merkja við út frá faglegu mati þeirra sjálfra. Höfundar efnisins gera ráð fyrir að mat 

skráningaraðila mótist í gagnvirku samspili og samtali við barnið í daglegu starfi 

leikskólans.  

Skráningareyðublaðið sjálft er fjórar síður. Það er byggt þannig upp að á forsíðu eru 

skráðar upplýsingar um nafn barns og kennitölu, nafn leikskóla og sveitarfélags. 

Einnig koma fram stuttar leiðbeiningar um skráningu. Í miðopnu eru spurningar og 

hringir sem skráð er í. Einn hringur er fyrir hvert aldursbil er myndar hringlaga skema 

sem fyllt er inní eftir ákveðnum fyrirmælum. Hringirnir mynda einn stóran sbr. mynd 

1. 
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Mynd 1. Tras hringurinn eins og hann er á skráningareyðublaðinu. Á ysta hringnum 

eru lituð svæði sem skipta TRAS hringnum eftir málþáttum um félagsfærni, 

málnotkun og formgerð málsins. Aldursbil eru auðkennd á þremur gulum örmum. 

Fyllt er inní reitina eftir fyrirmælum. 

Á baksíðu eyðublaðsins eru reitir til að færa inn dagsetningu skráningar, aldur barns, 

nafn þess sem skráir, athugasemdir og tillögur um úrræði ef það á við. Skráningar-

listinn skiptist í þrjú færnisvið en þau eru: félagsleg færni, málnotkun og formgerð 

málsins. Færnisviðum er skipt í þrjá mismunandi liti: Blátt fyrir þætti tengda félags-

legri færni, rautt fyrir málnotkun og grænt fyrir formgerð málsins. 

Færnisviðin greinast síðan í átta þætti og við hvern þátt eru þrjár spurningar. Dæmi 

um spurningar úr öllum þáttum og aldursbilum eru: 

Félagsleg færni 

Í þættinum samleikur / félagsfærni spyr skráningaraðili við tveggja ára aldur hvort 

barnið hafi áhuga á að leika sér við aðra og fimm ára hvort það fylgi félagslegum 

leikreglum. Í þættinum tjáskipti / samskipti er spurt hvort barn við tveggja ára aldur 

hafi frumkvæði að því að tjá sig og fimm ára hvort það geti farið með stuttar vísur. Í 

þættinum athygli / einbeiting er meðal annars spurt við tveggja ára aldur barns hvort 
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það geti beint athygli sinni að ákveðnu verkefni og við fimm ára aldur hvort barn taki 

þátt í frjálsum, leik líkt og jafnaldrar þess. 

Málnotkun 

Þátturinn um málnotkun skiptist í málskilning og málvitund. Í málskilningi er við 

tveggja ára aldur áhersla á að skrá hvað barn skilur og síðan hvað það getur sagt. Við 

fimm ára aldur snúa spurningarnar að því hvort barnið geti útskýrt algeng orð. Í 

þættinum um málvitund er við tveggja ára aldur spurt hvort barn sýni áhuga þegar 

það skoðar myndabækur og fimm ára hvort það geti skrifað nafnið sitt. 

Formgerð málsins 

Hér skiptist færnisviðið í þrjá þætti: framburð, orðaforða og setningamyndun. Í 

spurningum um framburð er spurt við tveggja ára aldur hvort það sé tiltölulega 

auðvelt að skilja barnið og fimm ára hvort það geti borið r-hljóðið rétt fram. Í orða-

forða er spurt hvort tveggja ára barn noti algeng orð yfir hluti og fimm ára hvort 

barnið noti orð yfir form, stærð eða fjölda. Í setningamyndun er meðal annars spurt 

hvort tveggja ára barn noti tveggja til þriggja orða setningar (yrðingar) og fimm ára 

hvort það noti „af því að“ setningar. 

Þar sem spurningarnar eru almennar er lögð áhersla á að tveir aðilar komi að 

skráningunni. Skráningaraðilar hafi með sér samráð ef einhver vafaatriði eru og 

samvinna við foreldra. Brýnt er á að gripið sé til úrræða þegar áhyggjur vakna í 

leikskólanum vegna skráningarinnar. 

4.3 Framgangsmáti ef áhyggjur vakna 

Ef áhyggjur vakna og ástæða þykir til að setja af stað úrræði í leikskólanum er 

skráningin leiðbeinandi um hvaða þætti málsins þarf að vinna með. Að höfðu sam-

ráði við foreldra og samstarfsaðila í leikskólanum getur leikskólakennari sett af stað 

úrræði sem unnið er eftir í ákveðinn tíma og taka á mið af skráningunni. Gerð er ein-

staklingsáætlun þar sem sett eru skrifleg mælanleg markmið og unnið eftir henni í 

tiltekinn tíma. Við endurmat er tekin ákvörðun um hvort halda á áfram vinnu með 

sama hætti eða hvort óska á eftir aðkomu annarra sérfræðinga. 
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5 Innleiðing á TRAS á Íslandi 

Árið 2009 hófst samstarfs hóps á Íslandi um þýðingu og staðfærslu TRAS – 

skráningarlistans. Í hópnum voru: Hrafnhildur Karlsdóttir sérkennsluráðgjafi og 

Hólmfríður Árnadóttir talmeinafræðingur, frá Skólaskrifstofu Suðurlands, Margrét 

Tryggvadóttir sérkennari Hvolsvelli, Ingibjörg Símonardóttir sjálfstætt starfandi 

talmeinafræðingur og Björk Alfreðsdóttir frá Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar (Heiðrún 

Sverrisdóttir og Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir störfuðu að verkefninu um tíma) og tengsl 

voru við Jórunni Elídóttur frá Háskólanum á Akureyri. Rétthafar TRAS settu nokkur 

skilyrði fyrir þýðingu og notkun á gögnum TRAS: verkefnið verður að vera tengt 

stofnun á háskólastigi, skólaskrifstofur verða að sjá um utanumhald, talmeinafræð-

ingar eru faglegir ábyrgðarmenn, foreldrar fái upplýsingar um fyrirhugaða skráningu 

á innleiðingarferlinu og handbókina á að þýða áður en notkun TRAS hefst. 

Veturinn 2009 var kannaður áhugi hjá leikskólum í Hafnarfirði og á Suðurlandi á því 

að taka þátt í forrannsókn á skráningu með TRAS. Leikskólakennarar og þroska-

þjálfarar í sex leikskólum í Hafnarfirði og í fimm leikskólum á Suðurlandi lýstu yfir 

áhuga. Haldið var námskeið fyrir þátttakendur í forrannsókninni þar sem markmið 

með skráningu var kynnt og farið yfir leiðbeiningar um hvernig standa beri að 

skráningu. Í hverjum leikskóla fengu þátttakendur fyrirmæli um að tveir kæmu að 

skráningu á hverju barni með sex mánaða millibili (október/maí). Þess var gætt að 

fyrir valinu yrðu börn á öllum þremur aldursbilum. Verkefni þátttakenda var að skrá 

börn og meta þýðingu á spurningum í skráningarlistanum. Eftir skráningu í október 

fóru talmeinafræðingur og ráðgjafi í heimsókn í leikskólana til að fara yfir spurningar 

og þær athugasemdir sem fram komu meðal þátttakenda. Sama fyrirkomulag var 

haft eftir skráningar í maí. Þátttakendur sögðu m.a. frá því að í byrjun hafi það verið 

tímafrekt að skrá á þennan hátt en með aukinni reynslu tæki það minni tíma. 

Almennt var mikil jákvæðni í garð verkefnisins. Talmeinafræðingarnir tveir í hópnum 

sáu um aðlaga spurningar samkvæmt íslenskri málhefð á þróun máls og mál-

umhverfi. 
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5.1 Niðurstöður skráninga í forrannsókn 

Tilgangur forrannsókarinnar var að prófa TRAS skráningareyðublaðið frá 2003 í 

raunverulegum aðstæðum. Forrannsóknin 2009 gaf tækifæri til að kanna hvort að 

skráningarblaðið hentaði íslenskum aðstæðum og gaf leikskólakennurum færi á að 

kynnast því í daglegu starfi. Þegar seinni skráningu var lokið var áhugi fyrir því að 

taka saman niðurstöður þeirra og skoða nánar. Ingibjörg Símonardóttir 

talmeinafræðingur tók að sér að fara yfir allar skráningar sem gerðar voru. Sú 

samantekt er birt í þremur töflum hér á eftir.Í töflunum er fjöldi barna sem náðu 

fullri getu vinstra megin við skástrik en hægra megin við skástrikið er fjöldi barna 

sem ekki ná fullri getu við skráningu. Samtals voru skráð 568 börn. Það voru 255 

börn á aldrinum tveggja til þriggja ára, 192 börn á aldrinum þriggja til fjögra ára og 

121 barn á aldrinum fjögra til fimm ára. 

Í töflu 1 þar sem skráð eru atrið í tengslum við félagsfærni sést að flest börn voru 

skráð með fulla getu í öllum spurningu og í öllum aldurshópum. Fjöldi skráninga 

barna sem eru með frávik eru færri eins og búist mátti við. Þegar skráning tveggja til 

þriggja ára hópsins er skoðaður eftir færnisviðum sést að nokkurs samræmis gætir í 

fjölda barna sem skráð eru með frávik. Fjöldi barna sem skráð eru með frávik undir 

færnisviðinu samleikur/félagsfærni eru á bilinu átta til níu talsins eftir spurningum. 

Fjöldi barna sem skráð eru með frávik undir færnisviðinu athygli/einbeiting eru á 

bilinu 10 til 13 talsins eftir spurningum. Athyglisvert er að undir færnisviðinu 

tjáskipti/samskipti að fjöldi barna sem skráð eru með frávik spannar meiri fjölda en í 

fyrri færnisviðum eða frá sex börnum til 19 barna. 

Þegar aldursbilið þriggja til fjögra ára er skoðað eru mun fleiri skráningar um frávik á 

öllum færnisviðunum. Flestar eru skráningar á færnisviðinu athygli/einbeiting en þar 

er spönnin 23-33 sem er töluvert fleiri skráningar en á aldursbilinu fyrir tveggja til 

þriggja ára. 

Á aldursbilinu fjögra ára til fimm ára fækkar skráningum í sambærilegt hlutfall og er á 

aldrinum tveggja til þriggja ára. Á færnisviðinu samleikur/félagsfærni eru spönnin 

3-15. Á færnisviðinu tjáskipti/samskipti er spönnin 4-16 en minnstur munur er á 

skráningum um frávik í færnisviðinu athygli/einbeiting eða 9-12. 
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Tafla 1. Félagsfærni. Hér eru niðurstöður skráninga við spurningum um 

samleik/félagsfærni, tjáskipti/samskipti og athygli/einbeitingu. Talan vinstra megin við 

skástrik sýnir fjölda barna með fulla getu en hægra megin við skástrik börn með frávik. 

Samleikur/félagsfærni 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 247/8 171/21 112/9 

2. spurning 247/8 179/13 118/3 

3. spurning 246/9 174/18 106/15 

Tjáskipti /samskipti 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 249/6 175/17 117/4 

2. spurning 244/11 179/13 116/16 

3.spurning 236/19 185/7 113/8 

Athygli / einbeiting 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 245/10 169/23 109/12 

2. spurning 244/11 164/28 109/12 

3. spurning 242/13 159/33 112/9 

Í töflu 2 eru sýndar niðurstöður skráningar úr þættinum um málnotkun sem skiptist 

í tvö færnisvið málskilning og málvitund. Hér er sami háttur hafður á og í töflu 1 að 

vinstra megin við skástrikið er skráð full geta og hægra megin við skástrik eru 

skráningar frávika. 
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Tafla 2. Málnotkun. Hér eru niðurstöður skráningar á málskilningi og málvitund. Talan 

vinstra megin við skástrik sýnir fjölda barna með fulla getu en hægra megin við skástrik 

börn með frávik. 

Málskilningur 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 250/5 180/12 112/9 

2. spurning 241/14 181/11 105/16 

3. spurning 234/21 177/15 115/6 

Málvitund 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 251/4 175/17 104/17 

2. spurning 230/25 157/35 93/28 

3. spurning 233/22 174/18 73/48 

Í þættinum um málskilning á aldursbilinu tveggja til þriggja ára er spönnin 5-21. Á 

aldursbilinu þriggja til fjögra ára minnkar spönnin og er 11-15. Munurinn á fjölda 

skráninga eykst á aldrinum fjögra til fimm ára en samt eru skráningar færri en á 

aldursbilinu tveggja til þriggja ára. 

Þegar færnisviðið um málvitund er skoðað gætir ekki sama samræmis og í töflu 1. 

Hér vekur athygli spurning númer tvö um málvitund en þar eru flestar skráningar um 

frávik á öllum aldursbilunum þremur. Ef taflan er skoðuð með tilliti til aldursbila eru 

flestar skráningar um frávik á bilinu þriggja til fjögra ára. Það er í samræmi við töflu 1 

en þar eru einnig flestar skráningar um frávik á því aldursbili. 

Þar vekur athygli hve fáar skráningar á fullri getu eru á spurningu þrjú, á aldurs-

bilinu fjögra til fimm ára, en af 121 barni eru 73 sem ná fullri getu. Þar er spurt „kann 

barnið að skrifa nafnið sitt/gælunafnið sitt?“ 

Í töflu 3 er yfirlit um skráningu á þáttum sem snúa að formgerð málsins, framburð 

og setningamyndun. Skráningar yfir fulla getu eru vinstra megin við skástrikið og 

skráningar yfir frávik hægra megin við skástrik. 
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Tafla 3. Formgerð málsins. Hér eru niðurstöður skráningar á framburði, orðaforða og 

setningamyndun. Talan vinstra megin við skástrik sýnir fjölda barna með fulla getu en 

hægra megin við skástrik börn með frávik. 

Framburður 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 234/21 174/18 105/16 

2. spurning 228/27 168/24 108/13 

3. spurning 221/34 172/20 93/28 

Orðaforði 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 245/10 176/16 116/5 

2. spurning 242/13 182/10 112/9 

3. spurning 238/17 168/24 108/13 

Setningamyndun 2 – 3 ára 3 – 4 ára 4 – 5 ára 

1. spurning 246/9 180/12 114/7 

2. spurning 243/12 177/15 113/8 

3. spurning 243/12 173/19 111/10 

Í töflu 3 gætir meira samræmis á milli allra aldursbilana þriggja. Flestar skráningar 

um frávik eru á aldurbilinu tveggja til þriggja ára nema í færnisviðinu um setninga-

myndun. Fjöldi barna undir færnisviðinu framburður er spönnin 21-34 og undir 

færnisviðinu orðaforði er spönnin 10-17. Heldur færri skráningar eru í setninga-

myndun en spönnin er 9-12. Þegar aldursbilið þriggja til fjögra ára er skoðað er 

spönnin 18-24 undir framburði 10-24 undir orðaforða og 12-19 undir setninga-

myndun. 

Eins og fram kemur í byrjun kaflans eru skráningar um frávik hlutfallslega fáar. Er 

það vegna þess að skrásetjarar horfa mildum augum á færni barnanna frekar en að 

láta börnin njóta vafans? Eða eru spurningarnar of almennar? 
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5.2 Niðurstöður rafrænnar könnunar 

Seinni skráning í forrannsókn fór fram í júní 2011. Þá var tækifærið notað til að 

kanna viðhorf þátttakenda til skráningar með TRAS. Þeim leikskólakennurum sem 

þátt tóku í forrannsókninni, var boðið með tölvupósti að taka þátt í könnun sem sett 

var upp með rafrænum hætti en notast var við FreeOnlineSurveys.com í þeim 

tilgangi. Þátttakendum var boðið að taka afstöðu til 13 fullyrðinga en hægt var að 

merkja við á skalanum einn til fimm, þar sem fimm er hæst en einn er lægst. Að auki 

voru þrjár opnar spurningar. Alls svöruðu 37 eða 90% þeirra sem tóku þátt í 

forrannsókninni. Hér á eftir eru sýnd dæmi um hlutfall svara við fimm af fullyrðing-

unum. Við val á dæmum var þess gætt að velja ólík atriði en mikil jákvæðni var í 

öllum svörunum sem bárust. 

Við fullyrðingunni „TRAS er góð leið til að fylgjast með framvindu í málþroska 

barns“ eru 76% sem merkja við fimm og 24% sem merkja við fjóra. 

 

Mynd 2. Skipting svara við fullyrðingunni TRAS er góð leið til að fylgjast með framvindu í 

málþroska barns. 76% merkja við fimm sem er hæst og 24% merkja við fjóra. 

Af þessum svörum er óhætt að draga þá ályktun að almenn ánægja er með TRAS 

sem verkfæri til að fylgjast með málþroska barna. 
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Við fullyrðinguna „TRAS er gagnlegt til að nota í foreldraviðtölum“ svara 66% með 

því að merkja við fimm, 24% merkja við fjóra, 8% merkja við þrjá og 2% merkja við 

tvo.  

 

Mynd 3. Skipting svara við fullyrðingunni TRAS er gagnlegt til að nota í foreldraviðtölum. 

Flestir sem svara telja að TRAS sé gagnlegt í foreldraviðtölum en í svörum við 

þessari fullyrðingu ber meira á mismunandi skoðunum. 

Við fullyrðingunni að „TRAS eflir faglega umræðu innan deildar“ merkja 45% við 

fimm, 45% merkja við fjóra og 10% merkja við þrjá.  

 

Mynd 4. Skipting svara við fullyrðingunni TRAS eflir faglega umræðu innan deildar. 
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Svör við þessari fullyrðingu gefa til kynna að fagleg umræða sé meiri inná 

deildunum þar sem verið er að skrá með þessum hætti. 

Það eru nær 80% sem merkja við fimm þegar fullyrt er að „TRAS er myndrænt og 

auðvelt að sjá á hvaða þáttum eru frávik“. Svörin eru afgerandi í að TRAS hringurinn 

sé myndrænn og auðvelt að sjá á skráningunni í hvaða þætti er um frávik að ræða. 

 

Mynd 5. Skipting á svörum vegna fullyrðingarinnar TRAS er myndrænt og auðvelt að sjá á 

hvaða þáttum eru frávik. 

Svörin sem birtast við myndir tvö til fimm gefa til kynna mikla jákvæðni þeirra sem 

þátt tóku í forrannsókninni, til þess að skrá málþroska með TRAS. Það má gagnrýna 

að orðalag fullyrðinganna er leiðandi og að hópurinn sem vann að innleiðingunni 

lagði þær fyrir. 

Í lok könnunarinnar voru nokkrar opnar spurningar. Þar var m.a. spurt að því hvaða 

verkfæri hafi verið notuð til skimunar á leikskólabörnum. Hægt var að tilgreina fleira 

en eitt atriði í svari. 
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Mynd 6. Skipting svara við opinni spurningu um hvaða tæki voru notuð á undan TRAS, til 

að skima hvort barn væri með frávik á einhverjum þáttum? Hægt var að tilgreina fleira ein 

eitt atriði í svari. 

Algengasta svarið var að prófið HLJÓM–2 væri notað eða 16. Íslenska 

þroskalistann2 segjast 15 nota og þá voru nefnd 13 mismunandi skemu, eða listar, 

við að meta frávik. Allt frá heimtilbúnum matstækjum til staðlaðs prófs eins og 

Orðaskil3. Samkvæmt svörunum eru HLJÓM–2 og íslenski þroskalistinn þau verkfæri 

sem flestir nota. HLJÓM–2 er lagt fyrir þegar barn er á síðasta ári leikskólans og hefur 

verið sýnt fram á að það hafi forspárgildi um árangur í lestri. (Jóhanna Einarsdóttir 

o.fl. 2011). 

Önnur opin spurning var: „hafa áherslur með vinnu/þjálfun eða athugun á deild 

breyst eftir tilkomu TRAS, ef svo er, þá hvernig?“ 28 svöruðu spurningunni eða 74% 

þátttakenda. Hægt er að sjá öll svörin í mynd 7. 

                                                      

Íslenski þroskalistinn er staðlað íslenskt próf fyrir börn á aldrinum þriggja til sex ára. Listinn er 
lagður fyrir mæður sem svara stöðluðum spurningu um mál og hreyfifærni barna. Reiknuð er út 
þroskatala. 

Orðaskil er málþroskapróf eftir dr.Elínu Þöll Þórðardóttur. Prófið er fyrir börn á aldrinum eins og 
hálfs til þriggja ára og er ætlað að mæla orðaforða barna, vald þeirra á beygingakerfi og 
setningagerð málsins. Foreldrar svara orðalistanum. 
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Meira skipulag, erum með próf sem er marktækt 
Starfsfólk meðvitaðra um að fylgjast með málþroska 
Meiri umræða, okkur langaði að athuga öll börnin 
Nei 
Nei 
Fengum skýrari mynd af félagslegum samskiptum barnanna, athyglisvanda og 
málþroska þeirra. 
Gátum þá eflt þá þætti hjá barninu sem komu illa út. 
Lítil reynsla enn sem komið er 
Maður er meira vakandi fyrir málþroska barna 
Nei 
ekki þörf 
TRAS verður notað í framtíðinni í forelðra viðtölum 
Hópstjórar munu nú í framtíðinni fylla TRAS út með deildarstjóra og 
deildarstjóri fylgir því eftir 
Maður er meira meðvitaður um hvaða ákveðna þætti þarf að þjálfa hjá hverju 
barni, og það er meira gaman að sjá í annarri skráningu á TRAS hvað börnum 
hefur farið fram. Meira sýnilegt fyrir foreldrum 
Ég hef mjög litla reynslu af TRAS – en líst vel á þennan skimunarlista 
Hefur ekki reynt á það enn 
Engar breytingar 
Unnið með ákveðna þætti sem börnin komu illa út úr 
Veit ekki 
Nei 
Meiri umræða um málþroska og hvernig best sé að vinna með hann 
Í rauninni kannski ekki breyst en gert starfið auðveldara 
Já eftir TRAS skráningu er auðveldara að átta sig á stöðu barna og hafa börn 
fundist sem eru á eftir í málþroska miðað við jafnaldra, þar sem talið var að 
allt var í lagi. Þau börn sem vitað var um og voru með málþroskafrávik, var 
hægt að vinna enn markvissara með þau og auðvelt að fylgjast með 
framförum. Einnig auðveldar TRAS umræður milli starfsfólks leikskólans um 
þau börn sem þarf að vinna markvisst með. 
Fleiri börn hafa verið fundinn, vandinn betur kortlagður með tilliti hvað á að 
þjálfa/vinna með 
Nei 
Markviss málörvun hjá þeim sem komu slök út 
Markviss málörvun hjá þeim sem komu slök út 
Ekki mikið enn sem komið er 

Mynd 7. Í töflu sjö eru öll svörin við opinni spurningu „hafa áherslur með vinnu/þjálfun 

eða athugun á deild breyst eftir tilkomu TRAS, ef svo er þá hvernig? 

Ef svörin eru tekin saman þá eru 17 (61%) sem svara að áherslur hafi breyst með 

tilkomu TRAS. Sjö(25%) svara að áherslur hafi ekki breyst og fjögur (14%) eru 

óákveðin. Meirihluti svarenda er þeirrar skoðunar að TRAS hafi haft áhrif á áherslur 

og athugun á deildinni.  
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Samkvæmt þessum svörum eru viðbrögð meirihluta þeirra sem tóku þátt í 

forrannsókninni og svöruðu könnunni jákvæð. Fyrir hópinn, sem vann að þýðingunni 

var það mikil hvatning að halda áfram og leita eftir því að fá TRAS gefið út á Íslandi. 

5.3 Íslensk útgáfa 

Á þeim tíma sem könnunin var gerð var vinnu við þýðingu á skráningarlistanum að 

mestu lokið og þýðingin á handbók hafin. Þá bárust þau tíðindi frá tengilið hópsins í 

Noregi að væntanleg væri ný og endurskoðuð útgáfa handbókar og skráningarlista í 

lok 2011. Í ljósi þessa var ákveðið að bíða með frekari vinnu við þýðinguna þar til 

nýja efnið kæmi út. Í desember 2011 fóru þrjár úr hópnum til Noregs á samráðsfund 

með fulltrúum þeirra landa sem hafa tekið í notkun TRAS. Á samráðsfundinum 

kynntu fulltrúar Norðmanna, Svía, Færeyinga, Grænlendinga og Íslendinga hvernig 

vinnu í tengslum við TRAS, er háttað. 

Á ráðstefnu, sem haldin var í kjölfar samráðsfundarins, var ný handbók og 

skráningarlisti afhentur fulltrúa hvers lands. Á Íslandi hófst þegar vinna við að breyta 

skráningarlistanum til samræmis við nýju útgáfuna, en ákveðið var að bíða með 

þýðingu handbókarinnar. Á fundi með tengilið frá Noregi kom fram eindregin krafa 

um að miðlæg stofnun kæmi að útgáfunni á Íslandi. Íslenski hópurinn hafði samband 

við Námsmatsstofnun sem samþykkti að gefa efnið út á Íslandi. Þegar öll tilskilin leyfi 

og formlegar samþykktir voru tilbúnar kom TRAS efnið út sumarið 2013 og fyrstu 

námskeiðin fyrir leikskólakennara voru haldin í september 2013. Stefnt er að þýðingu 

handbókarinnar á næstu þremur árum.  

6 Reynsla af notkun TRAS í Noregi 

6.1 Réttmæti TRAS  

Gagnrýnt hefur verið að TRAS hafi ekki verið sannreynt með rannsóknum og dregið í 

efa hvort þessi aðferð skili þeim árangri sem höfundar vilja halda fram. Til að geta 

svarað gagnrýninni gerðu höfundarnir könnun árið 2006 þar sem 138 börn, 68 

drengir og 70 stúlkur, voru skráð samkvæmt TRAS. Þegar bera átti TRAS saman við 

aðra skráningarlista kom í ljós að ekki var sambærilegur skráningarlisti til, þar sem 
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atferlisathugun er notuð til að fylgjast með málþroska. Því var sú leið valin að bera 

TRAS saman við alþjóðleg próf sem hafa verið stöðluð fyrir norsk börn; málþroska-

prófin TROG-R og BPVS II. Fagfólk leikskóla skráði en fólk með reynslu af prófunum 

lagði þau fyrir. Niðurstaða könnunarinnar er að með því að nýta athugun og 

skráningu með þessum hætti í daglegum aðstæðum, er hægt að uppgötva frávik í 

sömu málþáttum og í stöðluðum prófunum sem voru höfð til samanburðar. 

Niðurstaða höfunda TRAS er því að TRAS mæli það sem því er ætlað að mæla, þ.e. 

málþróun leikskólabarna líkt og málþroskaprófin TROG-R og BPVS ll. (Espenakk, 

2011. Bls.22). Það má benda á að heppilegra hefði verið að aðilar ótengdir TRAS 

hefðu gert þessa athugun. 

Til að svara gagnrýni um að TRAS sé ekki gagnreynd aðferð, þá hefur einnig verið 

bent á að með rannsóknum á málþáttum sem kannaðir eru með TRAS hefur verið 

sýnt fram á mikilvægi þeirra í tengslum við lestur. Undirstöðuþættir í lestri eru fimm, 

orðaforði, lesskilningur, hljóðkerfis- og hljóðavitund, umskráning og lesfimi. 

(National reading panel 2000). Í þáttum sem snúa að félagslegri færni eru spurningar 

sem fjalla um hlustun og athygli sem tengjast lesskilningi. Í þáttum um málnotkun 

eru spurningar sem snúa að skilningi orða og hljóða í orðum sem aftur tengjast 

hljóðkerfis- og hljóðavitund. Í kaflanum um formgerð málsins eru spurningar um 

orðaforða, heiti og hljóð bókstafa sem tengjast umskráningu og þjálfun orðaforða.  

Í skýrslu sem kom út árið 2011 á vegum Menntamálaráðuneytisins í Noregi kemur 

fram að TRAS henti fyrir leikskóla en að taka þurfi tillit til eftirfarandi þátta: tillögur 

að úrræðum eru góðar en bent er á að handbókin getur verið flókin í notkun. Líka er 

bent á að hætta sé á faglegri stöðnun, ef lítil fagleg umræða og endurskoðun á 

tilgangi skráningar á sér stað. Hann taki ekki tillit til menningarlegs munar og 

aðferðafræðilegur þáttur listans er gagnrýndur. 

6.2 Skiptir skráning á þennan hátt máli? – Reynsla Norðmanna 

Nokkuð hefur verið um að fjallað sé um TRAS í lokaritgerðum á meistarastigi við 

norska háskóla. Hér verður fjallað um niðurstöður þriggja lokaritgerða þar sem 

fjallað er um TRAS. Meðal þess sem höfundar þeirra rannsaka er hvort notkun á 

TRAS við norska leikskóla sé almenn, nýtist sem verkfæri til skráningar, til að greina 
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vanda á málþroska. Veiti leikskólakennurum og leikskólum yfirsýn yfir þróun á 

málþroska einstakra barna og hvort TRAS nýstist til að grípa inní með úrræði fyrir 

þau börn sem mælast með málþroskavanda. Einnig hafa höfundar lokaverkefnanna 

kannað hvort TRAS hafi styrkt leikskólakennara í að leggja mat á málþroska. 

Í verkefninu „Forebygging av lese og skrivevansker i barnehagen“ sem er frá árinu 

2007, skoða höfundar starf sem fram fer í leikskólum með tilliti til snemmtækrar 

íhlutunar í málörvun og fyrirbyggjandi aðgerðir vegna lestrar- og skriftarvanda hjá 

börnum. (Rygh og Immerstein. 2007. Bls. 78-79). Höfundar komast að því að 

viðhorfið „að bíða og sjá“ hafi lengi verið ríkjandi og fagfólk oft beðið með að setja af 

stað úrræði til að styrkja lestrar-og skriftarþróun hjá börnum. Það hafi leitt til þess að 

mörg börn sem glíma við vanda hafi dregist aftur úr jafnöldrum sínum og upplifi 

skipbrot í tengslum við lestur og skrift. Með fyrirbyggjandi aðgerðum er hægt að 

koma í veg fyrir að vandinn verði umfangsmikill, að börnin upplifi neikvæðar tilfinn-

ingar sem geta fylgt vandanum og sparað samfélaginu kostnaðarsöm úrræði á síðari 

skólastigum. Rannsóknin var megindleg þar sem úrtakið var lagskipt en sendir voru 

út spurningalistar til 50 leikskólakennara í einu af fylkjum Noregs. Í spurningum sem 

fjölluðu beint um TRAS var spurt hvort svarendur nýttu sér TRAS. Meirihluti eða 43 

af 50 svarar því játandi. Í spurningunni hvort þeir hafi fengið kennslu í notkun TRAS 

eru 40 sem svara því játandi. Þriðja spurningin fjallaði um hvaða hópar barna væru 

skráð með TRAS. 42% þeirra sem svara segjast skrá öll börn.  

Það kom rannsakendum á óvart hvað svarendur höfðu litla starfsreynslu innan 

leikskólans og hve fáir hafa tekið framhaldsnám þar sem áhersla var á máltöku barna 

og málörvun. Það á einungis við hjá helmingi leikskólakennara, að þeir starfa við 

leikskóla þar sem áhersla er lögð á málþroska leikskólabarna. Hluti leikskólakennara 

virðist ekki vera meðvitaður um mikilvægt hlutverk sitt og áhrif við lestrar-og 

skriftarkennslu barnanna. (Rygh og Immerstein. 2007. bls. 110). 

Í lokaritgerð, „Sjå, no kan han det“ frá 2009 kannar rannsakandi reynslu leikskóla-

kennara af notkun á TRAS og hvort það hafi nýst til að uppgötva vanda tengdan 

málþroska barna, eða fyrirbyggja vanda. (Bugge. 2009. Bls.82). Höfundur fram-

kvæmdi eigindlega rannsókn og voru viðtöl við fimm leikskólakennara sem allir 

sinntu stjórnunarstöðum, hver í sínum leikskóla. Í fjórum af fimm leikskólum er TRAS 
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notað til að skrá þróun í málþroska leikskólabarna allan þann tíma sem börnin voru í 

leikskóla. Hjá einum leikskóla var TRAS notað við skráningu barna sem voru á leið í 

grunnskóla. Myndaðir voru málörvunarhópar þar sem tekið var mið af málþáttum 

barnanna. Lögð var áhersla á fyrirbyggjandi starf og markvissa örvun á málþroska 

barna sem áttu í vanda. Með skráningu töldu kennarar sig uppgötva börn snemma 

sem áttu í vanda og leikskólakennarar töldu sig fá góða yfirsýn á getu rólegu barn-

anna sem hafa sig lítið í frammi. Það kom einnig fram að leikskólakennarar töldu sig 

hafa aukið þekkingu sína um málþroska og vera meðvitaðri um hvernig þeir tala við 

og hlusta á börnin. 

Í lokaritgerð „TRAS í barnehagen“ frá 2007 var gerð eigindleg rannsókn þar sem 

rætt var við sex leikskólakennara í jafnmörgum leikskólum í þremur sveitarfélögum. 

(Aamodt. 2007. Bls. 66). Kannað var, hver reynsla leikskólakennara er af að nýta sér 

TRAS, hvort skráning með TRAS hafi leitt til aukinnar þekkingar á máli og á málþróun 

barna. Einnig velti höfundur því fyrir sér hvort leikskólakennurum finnist TRAS veita 

stuðning í starfi. Þá velti hann því einnig fyrir sér hvort notkun á TRAS stuðli að því að 

sett sé af stað viðeigandi úrræði fyrir börn sé þörf á því. Höfundur kemst að þeirri 

niðurstöðu að starfsfólk leikskóla hafi orðið meðvitaðra um þróun máls hjá börnum 

við það að nýta TRAS til skráningar. Einnig kemur fram aukin vitund leikskólakennara 

um fjölbreytileika málsins og færni barns á notkun máls með tilliti til aldurs og 

þroska. Viðmælendur höfðu styrkst í að meta þætti sem þeir gætu unnið sjálfir með 

börnum og hvenær þörf væri á að óska eftir aðkomu sérfræðinga svo sem talmeina-

fræðings, háls-nef-og-eyrna-læknis eða sálfræðings. Leikskólakennarar töldu sig 

einnig betur geta leiðbeint/kennt starfsfólki um ákveðna afmarkaða málþætti. Það 

kemur hins vegar fram nokkuð óöryggi um hvaða úrræða eigi að grípa til, vegna 

barna sem eiga í vanda. 

Niðurstaða þessara þriggja rannsókna er að skráning með TRAS nýtist sem aðferð 

til að finna vanda í málþroska. Notkun á TRAS gaf leikskólakennurum yfirsýn yfir 

málþroska leikskólabarna og aukna þekkingu á þróun málþroska hjá leikskóla-

börnum. Í einni lokaritgerð kom fram óöryggi viðmælenda til að velja viðeigandi 

úrræði. 
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7 Lok – samantekt 

Með rannsóknum hefur verið sýnt fram á að góður málþroski barna á leikskólaaldri 

hefur áhrif á árangur í lestri í grunnskóla. Stöðluð próf hafa verið notuð til að leggja 

mat á málþroska leikskólabarna. Niðurstöður úr stöðluðum prófum geta haft for-

spárgildi um frammistöðu barna í lestri og lesskilningi. Árið 2013 var TRAS-listinn 

gefinn út á íslensku en hann er ætlaður til að skrá málþroska barna. Á kerfisbundin 

hátt eru skráðir ákveðnir þættir þegar barn er í raunverulegum aðstæðum í leik-

skólanum. Í ritgerðinni hefur tilgátan um hvort líkur sáu á að málörvun og úrræði 

tengd henni verði markviss ef leikskólakennari fylgist með og skráir málþroska barna 

með skráningarlistanum TRAS. Hvort leikskólakennarar telji sig meðvitaðri um 

eðlilegan málþroska og geti gripið til viðeigandi úrræða. 

 Niðurstöður rannsókna í Noregi benda til þess að með því að skrá málþroska barna 

með TRAS telja leikskólakennarar sig vera betur meðvitaðir um hvort að leggja skuli 

áherslu á tiltekna þætti í málörvun. Þá hafa þeir styrkst í að meta hvaða þætti 

málörvunar þeir geti sinnt sjálfir og hvenær nauðsyn er að kalla eftir öðrum 

sérfræðingum. Í könnun sem var hluti af forrannsókn sem gerð var í tengslum við 

þýðingu og útgáfu TRAS skráningarlistans koma fram vísbendingar um að það eigi 

einnig við um íslenska leikskólakennara. 
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